
sestava na plochou střechu

Vaší síti pomůžeme!

WFmetal NEWS

! SESTAVA NA PLOCHOU STŘECHU !

Potřebujete posílit linku? Přidat anténu? Přidat bod?

Trojnožka MIDI

Trojnožka MAXI

Stativ PROFI 
na šikmou střechu

Čtyřnožka 2m
- PROFI stativ 

Mobilní řešení pro posílení Vaší sítě!

NESTOJÍME! VYRÁBÍME! VAŠÍ SÍTI POMŮŽEME!

 do výšky až 10m

lze prodloužit až do 6m výšky 
+ 1,5m nástavec

lze až 6m 
+ 1,5m nástavec



Čtyřnožka MIDI

Variabilní 
          stožárová 
                 trojnožka

KATALOG 2020

NOVIKYNOVINKY
Čtyřnožka MIDI

Variabilní stožárová trojnožka

KATALOG 2020

1800mm1800mm1800mm

Délka variabilní:Délka variabilní:
jednodílný stožár 2m,jednodílný stožár 2m,
2,5m nebo 3m ø48mm 2,5m nebo 3m ø48mm 

Délka variabilní:
jednodílný stožár 2m,
2,5m nebo 3m ø48mm 

Povrchová úprava: žárový zinek

26kHmotnost: g

Příslušenství:
3x závitová tyč M12x25 
2x šroub M12x40 
2x šroub M12x30
17x matka M12 
11x podložka M12

ø28mmø28mmø28mm

Povrchová úprava: žárový zinek

 257kgHmotnost:

Příslušenství:
4x ZMIDI - základna příhradového stožáru MIDI 
2x PS2M42Z4 - příhradový sto ár čtyřboký 2m 42,ž ø
nebo 2x PS2M48Z4 - PS čtyřboký 2m 48ø
(složení lze měnit dle statiky) 
4x VZTRMIDI - vzpěra čtyřnožky MIDI
5x nastavitelná noha

Zakázková výroba!

TRJRAS

CTRMIDI

Již připravujeme!
+ další novinky

lze prodloužit až do 6m výšky 
+ 1,5m nástavec



skvělí pomocníci

naše trojnožky

žárový zinek 

vítr

zakázková výrobaZakázková výroba:
NYNÍ PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA INDIVIDUÁLNÍ 
ZAKÁZKOVOU VÝROBU ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY!!!

Vítr 2020
Velké poryvy větru jsou v ČR již běžné, a proto doporučujeme naše poctivé produkty, 
které vyhovují normám a splňují předem dané konstrukční vlastnosti!

Další skvělí pomocníci: 

Žárový zinek 

Proč naše trojnožky?

CKP60S CKP76V

C konzola ø76mm na stožár C konzola na stožár ø60mm UNI

Povrchová úprava: žárový zinek
5kHmotnost: g

Příslušenství: 4x třmen M10, 8x matka M10, 8x podložka M10
Možnost uchycení na stožár 25 - 89mmø

Povrchová úprava: žárový zinek
10,65kHmotnost: g

Příslušenství: 2x třmen M12, 4x matka M12, 
4x podložka M12
Možnost uchycení na stožár ø40 - 114mm.
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Galvanický zinek, je lesklý, líbivý, ale jeho životnost a odolnost je mnohem nižší než u žárového zinku.

Životnost
Dobře zdokumentovaná léta zkušeností s žárovým zinkováním ukázala jeho výhody. 
Samozřejmostí je životnost nejméně 20 - 40 let v agresivní přímořské 
a průmyslové atmosféře a 50 - 100 let v méně agresivních atmosférách.

Pevnost povlaku
Žárové zinkování je jedinečné v tom, že jeho výsledkem je povlak spojený se základním kovem (ocelí) metalurgickou vazbou. Toto nelze docílit žádným jiným 
způsobem přípravy povlaků. Povlak žárového zinku má zdaleka nejvyšší odolnost proti mechanickému poškození během manipulace, skladování, dopravy a používání. 
To dělá z povlaku žárového zinku ideální řešení pro případ, kdy je povrch namáhán otěrem.

Naše produkty jsou vyrobené dle původního konstrukčního návrhu 
a odpovídají normám a požadavkům operátorů.

Všechny modely jsou žárově zinkované a tím nehrozí jejich poškození po prvním dotažení třmenu antény!



Plánujete realizaci stožáru? 
Skladové stožáry za zajímavé ceny!

Náš sortiment je stvořený pro bezdrátové sítě 5. generace!

Wfmetal - s námi bude 5G zábava!

5G
READY

networking!

WFmetal, s.r.o.

To je Vaše příležitost!

Právě nyní při přechodu na DVBT-2 je skvělá příležitost na nové instalace 
satelitních a internetových přípojek, při kterých můžete využít 
náš spolehlivý železný sortiment za zvýhodněné ceny!

výroba:
U Koupaliště 447, 592 02 Svratka

telefon: +420 608 883 484
info@wfmetal.cz

sídlo společnosti:
WFmetal, s.r.o.

Bednářská 1024/4, 180 00 Praha 8 Libeň
praha@wfmetal.cz

expedice CZ + SK:
Svratouch 217, 539 42 Svratouch

telefon: +420 777 083 484
expedice@wfmetal.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH a mají omezenou platnost.


